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Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu 
podle § 80 odst. 3 správního řádu, 

nebo podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu 
Podrobnosti v letáku Nečinnost úřadu na www.ochrance.cz → Nevím si rady se svou životní situací. 

Úřad nadřízený nečinnému úřadu (název a adresa sídla úřadu) 

 

Kdo žádá o uplatnění opatření proti nečinnosti? 

člověk – fyzická osoba 

jméno a příjmení: 

datum narození: 

ohlášená adresa trvalého pobytu: 

adresa pro doručování, pokud je jiná: 

člověk – podnikající fyzická osoba 

jméno a příjmení: 

identifikační číslo osoby (IČO): 

zapsaná adresa místa podnikání: 

adresa pro doručování, pokud je jiná: 

právnická osoba 

název (obchodní firma): 

identifikační číslo osoby (IČO): 

adresa sídla: 

Píšete za někoho jiného? Uveďte své údaje a přiložte plnou moc, nebo ji sepište níže. 

jméno a příjmení: 

datum narození: 

ohlášená adresa trvalého pobytu: 

adresa pro doručování, pokud je jiná: 

Plná moc (pokud žádost po vyplnění vytisknete a podepíšete) 

Já, 

zmocňuji 

aby za mě podal/a žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu a jednal/a za mě s úřady 

až do vyřízení této žádosti. 
 

V  Plnou moc jsem přijal/a v 

dne  dne 

   

   

podpis zastoupené/ho 

– toho, kdo dává plnou moc 

 podpis zástupce/zástupkyně 

– toho, kdo za jiného jedná na základě plné moci 

https://www.ochrance.cz/
mailto:podatelna@ochrance.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p80
https://www.ochrance.cz/letaky/necinnost-uradu/necinnost-uradu.pdf
https://www.ochrance.cz/
https://www.ochrance.cz/situace/


 

2 

Úřad, který je nečinný (název a adresa) 

 

Spisová značka řízení, v němž je úřad nečinný, a (nebo) popis případu 

Pokud řízení zatím neběží nebo neznáte spisovou značku, popište předmět řízení, např. vydání 

stavebního povolení, přiznání starobního důchodu a podobně. 

 

 

V čem je úřad nečinný – co neudělal (zaškrtněte)? 

☐ nevydal rozhodnutí 

☐ nezahájil řízení z moci úřední 

☐ je nečinný jinak (uveďte): 

Řízení dosud probíhalo takto (uveďte, co se hodí na Váš případ) 

Žádost jsem podal/a dne 

Úřad zahájil řízení sám (z moci úřední) dne 

Podnět k zahájení řízení z moci úřední jsem podal/a dne 

Úřad je nečinný od (Pokud víte; jinak uveďte, kdy naposledy se Vám úřad ozval.) 

Už jsem zkusil/a řízení urychlit. 

Před podáním této žádosti nemusíte udělat nic dalšího. Pokud jste ale urgovali vyřízení věci, podali 

stížnost kvůli průtahům nebo něco dalšího, napište, co jste udělali a jak to dopadlo. 

 

 

Přiložené kopie písemností, které dokládají dosavadní snahu o urychlení řízení 

 

 

Nadřízený úřad žádám, aby (zaškrtněte, můžete i víc možností) 

☐ přikázal nečinnému úřadu, aby v určené lhůtě konal (udělal určitý úkon nebo rozhodl), 

☐ převzal věc a sám o ní rozhodl, 

☐ pověřil jiný úřad, aby řízení dokončil, 

☐ prodloužil nečinnému úřadu lhůtu pro vydání rozhodnutí 

K případu ještě uvádím: 

 

 

V případě podnětu (kvůli neodůvodněným průtahům nebo nezahájení řízení z moci úřední) 

žádám nadřízený úřad, aby mi sdělil, jak s podnětem naložil. 

 

Datum: Podpis: 
 


